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Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Ερευνών και Εκπαίδευσης με την υποστήριξη του Δήμου 
Ξυλοκάστρου διοργανώνει τον 1ο Θεματικό Κύκλο «Ιστορία και καινοτόμες εκπαιδευτικές 
δράσεις»  (Τρίκαλα Κορινθίας, 19-23 Ιουλίου 2008). 
 
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 
• Όσοι, ανεξαρτήτως ειδίκευσης και γνωστικού υπόβαθρου, θα ήθελαν να συμμετέχουν σε 

μια συναρπαστική περιπέτεια βιωματικής προσέγγισης της φυσικής και πολιτισμικής 
κληρονομιάς μας. 

• Στελέχη της εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την παιδαγωγική τους πράξη με 
βιωματικές μεθόδους που απαιτεί η σύγχρονη διδακτική. 

• Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν προγράμματα 
Περιβαλλοντικής, Μουσειακής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών, που 
επιζητούν ανοίγματα σε διεπιστημονική μεθοδολογία. 

• Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές σχετικών ειδικοτήτων. 
Διδάσκοντες 
• Κώστας Αγγελάκος, Επίκουρος Καθηγητής  Παιδαγωγικών στο Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο 

Παν/μιο, 
• Δήμητρα Καμαρινού,  Ph.d στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, βραβευμένη από Ακαδημία 

Αθηνών στην Αρχαιολογία,  
• Καλλιόπη Μπάικα, Research Fellow, Royal Holloway, University of London, Λέκτορας 

Ενάλιας Αρχαιολογίας Ν407/80, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 
Πολιτισμικών Αγαθών, Παν/μιο Πελοποννήσου,  

• Γιώργος Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ωκεανογραφίας, Τομέας Θαλάσσιας 
Γεωλογίας και Υδροδυναμικής, Τμήμα Γεωλογίας, Παν/μιο Πατρών,  

• Guy Sanders, Διευθυντής ανασκαφών αρχαίας Κορίνθου, Αμερικάνικη Αρχαιολογική 
Σχολή Αθηνών.. 

• Ηλίας Λιακόπουλος, αρχαιολόγος,-σπηλαιολόγος, Εφορεία Σπηλαιολογίας και 
Παλαιοανθρωπολογίας. 

• Μαρία Γεραγά, γεωλόγος - αρχαιοπεριβαλλοντολόγος, Λέκτορας, Τμήμα Γεωλογίας, 
Παν/μιο Πατρών, 

 
Θεματικές ενότητες 
Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων έγινε στη βάση της αντίληψης ότι το παρελθόν είναι 
παρόν, με πολυποίκιλες όψεις: από την αρχιτεκτονική κληρονομιά ως τη φύση και από τις 
διατροφικές καθημερινές συνήθειες έως τον τρόπο σκέψης. Με γνώμονα ότι απαιτούνται 
συστηματικές και πολυδιάστατες προσεγγίσεις των πηγών γίνεται, μέσα από εισηγήσεις,  
βιωματικά εργαστήρια κι έρευνες πεδίου, διαπραγμάτευση ενοτήτων, όπως:  
• Η συζήτηση για την έννοια της ιστορίας και τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις  του 

παρελθόντος. 
• Σύγχρονες τάσεις της διδακτικής της ιστορίας κι εφαρμογές μεθόδων βιωματικής 

μάθησης.  
• Διαθεματική μελέτη της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από τη Μουσειακή, 

την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας και τις Πολιτιστικές 
Δραστηριότητες. 

• Διεπιστημονική προσέγγιση της μελέτης των πηγών με αρωγούς μεταξύ άλλων επιστήμες 
όπως η Ενάλια Αρχαιολογία, η Αρχαιομετρία και η Θαλάσσια Γεωλογία. 



• Φύση και περιβάλλον στην προϊστορική Ελλάδα.  
• Διατροφή και υγεία στην αρχαιότητα.  
• Τεχνίτες κι επαγγέλματα της θάλασσας, συμβολή της υποβρύχιας αρχαιολογίας στην 

ιστορική επιστήμη. 
• Δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων.  
Βιωματικά εργαστήρια 
Τα βιωματικά εργαστήρια και οι έρευνες πεδίου περιλαμβάνουν δράσεις, όπως ενδεικτικά: 
βιωματικές μέθοδοι μελέτης των πηγών και διαδραστικά παιχνίδια, έρευνα πεδίου για τα 
μεσογειακά οικοσυστήματα στην αρχαιότητα στο οροπέδιο Ζήρειας,  «ομηρική οινοποσία» 
με παρασκευή του «κυκεώνα» των επών, Ασκληπιεία με δρώμενα στην αρχαία Φενεό, 
αρχαία πλοία και λιμάνια της Μεσογείου με snorkeling στο αρχαίο λιμάνι των Κεγχρεών, 
εργαστήρια αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας και προσομοίωση εμπορίου της Εποχής του 
Χαλκού στους θαλάσσιους δρόμους της Μεσογείου, έρευνα πεδίου στην αγορά της αρχαίας 
Κορίνθου και το εκπαιδευτικό μοντέλο της Αμερικάνικης Αρχαιολογικής Σχολής κ.ά 
Το πρόγραμμα 
Πρωινό πρόγραμμα: 9.00-13.00, απογευματινό: εκδρομές για έρευνες πεδίου με εργαστήρια. 
Η έναρξη και η γνωριμία των συμμετεχόντων: Παρασκευή 18 Ιουλίου, 19.00-21.00, 
Συνεδριακός Χώρος Ξενοδοχείου «Χελυδορέα», Μεσαία Τρίκαλα Κορινθίας. 
 
Ο τόπος 
Τα Τρίκαλα, ποιοτικό θέρετρο που συνδυάζει την ορεινή φύση (900μ.) με τη θάλασσα 
(απόσταση μισής ώρας από Ξυλόκαστρο), προσφέρονται για ένα πρόγραμμα με ποικιλία 
δραστηριοτήτων κι εκδρομών. Ειδυλλιακός τόπος για διακοπές με τη δροσιά του βουνού σε 
συνδυασμό με το κολύμπι και τη νυχτερινή ζωή του Ξυλοκάστρου. Ποικιλία γευμάτων από 
τα μεζεδοπωλεία των Τρικάλων, μέχρι τις παραθαλάσσιες ταβέρνες του Ξυλοκάστρου και τις 
gourmet με θαλασσινά στις Κεγχρεές. Ο Δήμος Ξυλοκάστρου θα προσφέρει δείπνο με 
τοπικές παραδοσιακές συνταγές, καθώς και «ομηρική οινοποσία» στο σαλέ του οροπεδίου 
του Ερμή (1500μ.).  
Τα Τρίκαλα είναι προορισμός με ποιοτικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών, που 
συνδυάζουν την παράδοση με την πολυτέλεια, οι οποίες θα προσφερθούν στους 
συμμετέχοντες σε εξαιρετικά προσιτές τιμές. Ενδεικτικά ξενοδοχεία (40Ευρώ/δίκλινο) Μ. 
Τρικάλων: «Χελυδορέα»(27430 91444) και «Αρχοντικό Φιαμέγκου»(91188), όπου οι 
συνεδριακές αίθουσες, «Ουρανοδρομίες»(91416), «Μύσαιον»(91141). Στα  Άνω Τρίκαλα 
«Πηγή Ταρλαμπά» (91267). (Όταν κάνετε την κράτηση, δηλώστε αν θέλετε διαμονή σε 
δίκλινο). Περαιτέρω πληροφορίες: www.xylokastro.gr,  www.e-ziria.gr.  
Εξοπλισμός: μάσκα - αναπνευστήρας, παπούτσια περιπάτου, ρούχα για δροσερές βραδιές.  
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Στείλτε συμπληρωμένη την αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
institute.imere@gmail.com ή στο fax. 2743 0 29003. Τηλ.: 6978352293.   
Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής στο Θερινό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.  
Κόστος συμμετοχής: 200 ευρώ μέχρι τις 10 Ιουνίου. Μετά τις 10 Ιουνίου, η 
συμμετοχή είναι 250 ευρώ. Περιλαμβάνονται τα δίδακτρα, ο φάκελος και οι 
μετακινήσεις. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας γίνεται μόνο με την κατάθεση του 
ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου (Ι.Μ.ΕΡ.Ε):   
Alpha Bank 652.00.2002.004652 
 
Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία της κατάθεσης με e-mail ή φαξ. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης του ποσού. 
 
 

http://www.e-ziria.gr/
mailto:institute.imere@gmail.com
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